
 

 
OBOWIAZEK INFORMACYJNY  

MONITORING WIZYJNY 

 
Klinika Nova informuje iż, zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: 

 

1. Informujemy, iż obiekt Kliniki Nova w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kłosowej 7, tj. pomieszczenia ogólnodostępne w 

budynku, jak i teren wokół budynku, w tym parking objęte są monitoringiem wizyjnym, co łączy się z przetwarzaniem 

danych osobowych w postaci Pani/Pana wizerunku. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Klinika Nova  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłosowa 7                          

w Kędzierzynie-Koźlu., tel. 77 70 70 100. 

3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

poprzez adres e-mail: iodo@klinikanova.pl oraz pod adresem korespondencyjnym:  Klinika Nova ul. Kłosowa 7,              

47-206 Kędzierzyn-Koźle 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: jest art.6 ust. 1 lit.f) RODO ( tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). 

Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa na obiekcie oraz zapewnienie ochrony 

mienia.  

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia. 

6. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie wizerunku. 

7. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w 

ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego (np. policja, straż 

miejska) 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: jednego miesiąca 

11. Posiada Pani/Pan prawo do: 

✓ Żądania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

✓ Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

✓ Przenoszenia danych, 

✓ Wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

 

Zarząd Kliniki Nova 
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